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A organização do tempo e do espaço na educação infantil

- O que é a Educação Infantil?

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais

se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem

estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de

crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou

parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino

e submetidos a controle social.
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A instituição de Educação Infantil edifica-se como um
espaço/tempo especial e

específico. É uma espécie de “lugar” de transição, “área
intermediária entre a casa e o mundo externo”; ao abordar a
questão do tempo, avalia-se que este é um “instrumento
potencial de gestão educativa”. Bondioli (2004)
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- Rotina

Barbosa (2006), a rotina é “a espinha dorsal, a parte fixa do cotidiano”

Elementos da rotina: materiais, espaço e tempo, bem como os sujeitos que

estarão envolvidos nas atividades, pois esta deve adequar-se à realidade das

crianças.

- Para que organizar rotina?

Para que haja espaço e tempo para interações socioculturais, brincadeiras,

atividades lúdicas expressivas, artísticas, jogos e música, entre outras.
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- Espaços

Os espaços escolares devem ser propícios as interações, devem possibilitar

interações, possibilidades de ouvir o outro, conversar e trocar experiências,

aprender junto. Devem promover identidade pessoal, desenvolvimento de

competência, oportunidade para movimentos corporais, estimulação dos

sentidos, devem ser seguros e dar sensação de confiança e conforto, alem de

oportunizar o contato social.
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- Como o espaço deve ser pensado?

Ambientes criados para proporcionar experiências variadas;

Mobiliário adequado as necessidades e estatura das  crianças  criando possibilidades

de independência e autonomia;

Quantidade de crianças, faixa-etária e características do grupo são pontos  

fundamentais de atenção na organização do espaço;


